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Demarest Advogados completa 73 anos de atuação   

Foco da firma é em inovação e responsabilidade social 

Redacción Lexlatin 

 

O Demarest Advogados, um dos maiores escritórios de advocacia do país e da América Latina, completa 73 anos 
neste 23 de abril. A história da firma teve início com a vinda ao Brasil do advogado norte-americano Kenneth 

https://br.lexlatin.com/portal/noticias/demarest-advogados-completa-73-anos-de-atuacao


 

 
DA #10726358 v1 

Demarest. Seu encontro com João Batista Pereira de Almeida em 1948 resultou na criação da banca, que 
acompanhou as transformações e os avanços tecnológicos e crises nacionais e internacionais. 

Hoje são mais de 700 colaboradores, uma das maiores equipes do país. Dentro e fora do Brasil o escritório é 
reconhecido pelos programas de responsabilidade social. São iniciativas voltadas à diversidade de gênero (D 
Mulheres), para a contribuição com as comunidades locais (D Ao Redor), inclusão racial (D Raízes), além da 
promoção dos direitos da comunidade LGBTQI+ (D Mais). A intenção, de acordo com o boarding, é promover 
uma cultura organizacional respeitosa e inclusiva para que cada colaborador possa se expressar de forma 
autêntica, criativa e inovadora, em um ambiente aberto, seguro e colaborativo. 

O resultado veio com o reconhecimento internacional, como o selo Chambers Diversity and Inclusion, e 
nacional, dentre os quais se destacam o Prêmio Lumen, WEPS Brasil, Direitos Humanos e Diversidade, Guia 
Exame de Diversidade e os selos da consultoria Great Place to Work que classificaram o Demarest como 
excelente lugar para trabalhar e como um ambiente seguro e acolhedor para as mulheres trabalharem (GPTW 
Mulher). 

A tecnologia também é um pilar que impulsiona a busca de soluções diferenciadas para os clientes, sem perder 
a tradição pela qual são conhecidos, ainda mais com os desafios da pandemia. 

“Estamos em constante mudança, buscando maior qualidade e inovação, mas sem mudar o que é 
fundamental para nós: a entrega de um serviço jurídico de excelência, inovador, ágil e seguro”, diz Paulo 
Coelho da Rocha, managing partner do Demarest. "Queremos produzir um impacto positivo e duradouro na 
sociedade, inspirando nossa rede de relacionamento e promovendo ações afirmativas para alcançar 
resultados efetivos", afirma o advogado. 

 

 

 

 

 
 

 


